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É Natal!

ais um período se encerra
para vós encarnados. Chega mais uma vez o momento em
que homens e mulheres da Terra,
envolvidos com as vibrações da
época natalina, refletem sobre
suas existências. Como nos anos
anteriores, deixam-se levar por
uma chama de amor fraternal que
surge para logo depois se extinguir.
Não apreendemos, ainda, a lição
de Paulo de Tarso quando nos diz
para vivermos no mundo, sem nos
permitir viver para o mundo. Vivemos para o mundo a maior parte
do nosso tempo e ensaiamos viver
para o Cristo alguns dias do ano.
É bem certo que a atmosfera terrestre muda nesta época,
mas poderia ser bem melhor
se nossos maiores interesses e
esforços não estivessem voltados prioritariamente para o
material, para os prazeres
que o mundo nos oferece.
Vivamos para o Cristo
todas os dias da nossa existência! Vivamos o Evangelho
do Cristo em sua essência
ou o mais próximo disso!
Quantas energias são
desperdiçadas no trato extremado dos
interesses materiais, enquanto
trabalhos assistenciais
caritati-

vos com forte apelo da Espiritualidade permanecem sem braços
voluntários para movê-los! Quantos recursos são destroçados em
operações fúteis, enquanto irmãos
carentes da própria subsistência
desfalecem na miséria, na mendicância! Quantas inteligências se
perdem na ociosidade ou na prática
de atos reprováveis, enquanto a
Humanidade padece com a carência de mentes pensantes, de
bocas falantes e de braços atuantes no cumprimento da instrução
do Espírito de Verdade que diz:
Espíritas! Amai-vos e instruí-vos!
Se quisermos homenagear o
Cristo nessa época consagrada
ao seu aniversário de nascimento
entre os homens, voltemo-nos
para o seu Evangelho e nos dediquemos ao amor, à caridade, ao
estudo, ao aprendizado e ao ensino
daqueles menos esclarecidos.
Ide e pregai, disse o Cristo.
Então dividamos o que já sabemos com aqueles que não
tiveram as oportunidades
que tivemos e temos, e
façamos deste Natal o
momento mais apropriado para iniciarmos
a maior doação

de presentes de nossa vida: doemos dos nossos conhecimentos
com discernimento, esclarecendo
a todos quantos queiram beber
na fonte do Evangelho de Jesus.
É Natal! Brindemos com amor
as taças dos nossos corações e
mentes comprometidos com a
Doutrina do Cristo. Arregacemos
nossas mangas e nos ternemos,
cada um com suas habilidades,
trabalhadores da última hora,
divulgadores da Terceira Revelação e caminheiros da senda do
amor, da caridade e do perdão.
Não ressaltemos nossas limitações e defeitos, mas enal-

teçamos nossas qualidades e o
desejo de nos tornar melhores.
Deus não nos vê como meros pecadores, mas como ﬁlhos
queridos que, ainda aprendizes,
rastejam na Terra em busca do
tão esperado aperfeiçoamento.
Não olhemos para traz, mas para
a frente. Pois é lá que está o nosso
futuro glorioso e cheio de vitórias.
Em algum momento teremos que
despertar; então que seja agora!
O tempo urge! Por que esperar mais?
Somos trabalhadores e o trabalho está aí; o fazendeiro celestial nos
chama. Aceitemos a sua lida e não
desperdicemos mais uma oportuni-

dade que sua bondade nos faculta.
É Natal! Que seja, então, este Natal
a alvorada do nosso desprendimento
das alianças materiais, rumo aos páramos da espiritualidade maior, repleta de felicidade e do amor do Cristo.
Feliz Natal, feliz alvorecer de um
novo tempo, feliz despertar para os
interesses do Espírito e sejam todos
bem-vindos à era da felicidade, da
prosperidade e do amor que Jesus oferece ao mundo novo que nos espera.
Que Deus continue iluminando
vossos passos hoje e eternamente!
Ricardo Honório
Reunião mediúnica no GEABL

Queridos irmãos, que a paz de Jesus seja com todos nós!
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Grupo Espírita Peixotinho está encerrando sua programação no ano de 2007, para só voltar às suas atividades de divulgação da Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus em 2008, se assim for a vontade do nosso Pai
Celestial. Para tanto, contamos com o auxílio da Espiritualidade Maior, especiﬁcamente com as orientações do nosso
Mentor, daquele que teve em sua última romagem sobre esta crosta, o nome de Francisco Peixoto Lins ( Peixotinho).
Esperamos que o nosso trabalho tenha levado informação e consolo a todos que, de alguma forma, tivemos a
oportunidade de visitar o coração, quer por intermédio de nossas reuniões semanais, quer por intermédio deste singelo Informativo, nos mais longínquos rincões do Brasil e dos países aonde possa ter chegado nas asas da internet.
A todos queremos desejar muitas felicidades e muita paz no momento em que se consuma mais
um ano de nossa existência, para iniciarmos outro que esperamos seja repleto de saúde e muitas oportunidades de trabalho em prol dos nossos irmãos mais necessitados e de nós mesmos.
Feliz Natal a todos!
Que Jesus derrame sobre toda a Humanidade as bençãos do seu amor!
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